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WAAROM DEZE TRAINING ?
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Stel je wordt ingehuurd door een grote corporate voor een Data Science project. Zodra je binnen bent merk je dat de 
data niet op orde is omdat ze werken met allerlei verschillende (legacy) systemen. Je data science project komt niet 
van de grond omdat je veel tijd kwijt bent aan data issues of het verzamelen van data. Eigenlijk had er eerst een data 
engineer moeten zijn die al het voorwerk doet. Is dit herkenbaar? 

In de praktijk komen wij dit vaak tegen. De vraag naar data engineers stijgt en we merken dat er steeds meer 
engineering vaardigheden worden verwachten van data scientists. Tijdens deze training gaan we met Data Scientisten 
aan de slag om de basis engineering vaardigheden te leren, zodat jij controle kan houden over je data science 
opdrachten en je stakeholders goed kan adviseren. 

Tijdens deze training leer je: 
Wat is data engineering?
Theorie: een overzicht van het data engineering landschap

Welke soorten werkzaamheden zijn er (ETL, databases, processing at scale, model deployment, containerization, 
etc.)
Wat zijn de meest gebruikte tools (python, kafka, spark, AWS, Airflow, etc)

Praktijk: hands-on ervaring

ONZE AANPAK
De training is een combinatie van theorie en praktijk. Bij Data Wizards Academy geloven wij dat je het meeste leert door 

het geleerde meteen toe te passen in de praktijk.  

VOOR WIE ?
Deze training is speciaal ontwikkeld voor data scientists die engineering vaardigheden willen leren. Gezien de huidige 

marktontwikkelingen raden wij elke data scientists aan om in ieder geval de basis van engineering te leren. 
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CONTACT
Heb jij interesse in deze training of wil je meer weten over ons trainingsaanbod? Neem contact op met onze Bas. 
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